
Monipuolinen 
ravinto

puut antavat he del miä 
ja metsästä löy tyy mar
jo ja ja sie niä. ruo ka valio 
moni puolis tuu.

ISTUTAMME PUUN
HILLITSEMME ILMASTONMUUTOSTA

 ilmasto lämpenee, kun hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja kertyy ilmakehään. 
Kaasut hidastavat lämmön poistumista maasta. puhutaan kasvihuoneilmiöstä. Kun istu

tetaan puuta, hillitään ilmastonmuutosta. puut sitovat kasvaessaan hiili dioksidia, jolloin se 
ei päädy ilmakehään. Metsien hävitys aiheuttaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä.

ilmaston lämpenemisen myötä erilaiset sään ääriilmiöt ovat yleistyneet sekä kehittyneissä 
että kehitysmaissa. eniten tulvien ja kuivuuden seurauksista kärsivät äärimmäisessä köy 

hyydessä ja huonoissa asuinoloissa elävät ihmiset. puita istuttamalla voidaan auttaa 
palauttamaan luonnon tasapainoa alueilla, joilla metsät on hakattu polttopuiksi.

puu sitoo hiiltä 

Yksi kuutiometri puuta 
sitoo yhden hiili diok
sidi tonnin. samalla se 
tuottaa 0,7 tonnia hap
pea. Metsä on to del li
nen hiilivarasto.

puutuotteet ovat 
hiilivarastoja

puutuotteisiin va ras toi
tuu hiiltä. Kun puuta 
käytetään raakaainee
na, voidaan myös kor
va ta ilmaston kan nal ta 
haitallisempia raaka
aineita.

aaviKoituMinen 
vähenee

puut ylläpitävät ilman
kosteutta ja torjuvat sa
malla aavikoitumista.

puu tarjoaa 
elinKeinon

puiden hedelmät, met
säs sä kasvavat marjat ja 
sienet sekä puu raaka 
aineena tarjoavat elin
keinon.

eroosio vähenee

hyvä pintamaa lähtee 
pois tuulen tai veden 
mukana. puiden juuret 
sitovat maata ja vä hen
tä vät eroosiota.

Maan laatu paranee

puiden karike ja ty pen
sitojapuut parantavat 
maan laatua.

pilviä Muodostuu

puista haihtuvat or gaa
ni set aineet lisäävät pil  
vien muodostumista ja 
viilentävät ilmastoa.



TOUKOKUUSSA 2015 ISTUTAMME PUITA

Maa ja Kotitalousnaisten paikallisyhdistyksiä ja jäseniä kannustetaan istuttamaan puu tai puita sopiviin 
paikkoihin. Kun istutamme puita, hillitsemme samalla ilmastonmuutosta. 

jokaista istutettua puuta kohden paikallisyhdistyksiä kehotetaan lahjoittamaan 10 € Kirkon ulkomaanavulle, 
jonka kanssa olemme solmineet yhteistyösopimuksen. 10 eurolla istutetaan 10 puuta haitiin tai nepaliin, 
joissa Kirkon ulkomaanavulla on metsiin liittyviä hankkeita. 

Puita voi istuttaa esimerkiksi

koulun tai päiväkodin pihaan yhdessä lasten kanssa•	

vanhainkotien tai palvelutalojen pihaan vanhusten iloksi•	

seurantalojen pihamaata koristamaan•	

puistoon varjoa antamaan•	

muistopuuna merkitykselliseen paikkaan•	

taimikoihin tai talousmetsään tulevaksi tuotoksi.•	

haitin ja nepalin hankkeissa annetaan taimien lisäksi koulutusta puiden istuttamisesta. puita ei osteta 
sattumanvaraisesti, vaan jokaiselle alueelle hankitaan tarkoitukseen sopivia lajikkeita. hankkeissa istuetaan 
esimerkiksi syväjuurisia puita, jotka estävät eroosiota ja maanvyörymistä tulvaalueilla tai hedelmäpuita 
paikallisten toimeentulon tukemiseksi. 

TEHKÄÄ NÄIN

ideoikaa, mihin puut istutetaan. •	

sopikaa, mistä puut hankitaan. selvittäkää, voisiko puut saada lahjoituksena.•	

järjestäkää puun istutuksen yhteyteen mukava metsään liittyvä tapahtuma.•	

Kertokaa istutustapahtumissa siitä, mikä hyöty puiden istutuksesta on.•	

Kutsukaa mukaan tiedotusvälineiden edustajat.•	

Kerätkää tapahtuman yhteydessä 10 €/ puu tai haluamanne summa.•	

tilittäkää summa Kirkon ulkomaanavun tilille.•	

Kertokaa Webropol lomakkeella, mitä olette tehneet.•	
linkki löytyy sivulta: www.maajakotitalousnaiset.fi/istutammepuun

rahat siirretään Kirkon ulkomaanavun tilille kirjoittamalla viesti 
kenttään MKN PUU, jolloin ne ohjautuvat varmasti puiden istutukseen.

 nordea  Fi33 1572 3000 5005 04
 aktia   Fi19 4055 1220 0104 37
 op   Fi08 5723 0210 0215 51
 danske  Fi02 8000 1800 2233 40

Kirkon ulkomaanapu on suomen suurin kehitysyhteistyö 
järjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. 
Kirkon ulkomaanapu tekee töitä köyhimpien ihmisten 
kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta. Kirkon ulkomaan 
apu ei tee lähetystyötä.

www.maajakotitalousnaiset.fi/istutammepuun


